
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Aspen Oss B.V. - locatie de Geer, 
Veersemeer 4 te Oss 
 
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, 
eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl. 
 
Algemene informatie 
 
Doelstelling van de inspectie 
Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die 
eisen voldoet. 
 
Doelstelling van de samenvatting 
Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie. 
 
Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien? 
Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken 
hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een 
periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod. 
 
Inleiding 
 
Tijdens de periodieke inspectie op 10 en 11 april 2019 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en 
de veiligheidsregio het bedrijf Aspen Oss B.V. -  locatie de Geer (verder te noemen Aspen). De resultaten zijn in 
kaart gebracht en op 8 mei 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Aspen? 
Aspen Oss houdt zich op deze locatie bezig met de chemische productie van actieve stoffen voor de 
farmaceutische industrie. Hierbij worden gevaarlijke stoffen gebruikt, opgeslagen en hergebruikt. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Aspen de volgende onderdelen: 
- Opvolging actiepunten vorige Brzo inspecties; 
- Veroudering van installatieonderdelen door thermische of mechanische vermoeiing van het materiaal; 
- Beoordeling van passieve brandbeveiligingssystemen; 
- Beoordeling van de prestatie-indicatoren; 
- Het systeem en de uitvoering van interne audits; 
- De jaarlijkse directiebeoordeling van het veiligheidsmanagementsysteem. 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
- Aspen heeft de actiepunten die tijdens de vorige Brzo inspecties zijn geconstateerd, voldoende opgepakt en 
uitgevoerd. 
- Aspen heeft de risico's van veroudering voldoende onderkend in haar beleid. 
- Het ontwerp en onderhoud van de installatieonderdelen is zodanig dat de risico's van thermische en mechanische 
vermoeiing voor een groot deel ondervangen worden. 
- Bij eventuele storingen als gevolg van thermische of mechanische vermoeiing worden adequate maatregelen 
genomen. 
- Aspen heeft een overzichtstekening waarop is aangegeven waar passieve brandbeveiliging aanwezig is.  
- De passieve brandbeveiliging is in overeenstemming met de vereiste wettelijke kaders aangebracht. 
- De verschillende overzichten van de prestatie-indicatoren geven duidelijk aan wat het doel van de indicator is, wat 
de status op dat moment is en wat het vooruitzicht is (wordt het doel gehaald binnen de gestelde tijd). 
- Het management wordt regelmatig op de hoogte gebracht van de status van de prestatie-indicatoren, zodat tijdige 
bijsturing mogelijk is. 
- Interne audits worden aantoonbaar uitgevoerd.  
- Het proces rondom de jaarlijkse directiebeoordeling van het veiligheidsmanagementsysteem is goed 
gedocumenteerd en geschikt voor Aspen. Het proces wordt ook navolgbaar op de beschreven manier uitgevoerd. 
 
  



Wat waren de verbeterpunten? 
- De procedure voor het toezicht op de SHE-prestaties komt niet helemaal overeen met de werkwijze zoals die in 
de praktijk wordt uitgevoerd. 
- Het kritisch beoordelen of de prestatie-indicatoren nog de juiste zijn om een uitspraak te kunnen doen over de 
verschillende elementen van het veiligheidsmanagementsysteem is niet structureel ingeregeld. 
- De acties die nodig zijn voor bijsturing van een prestatie-indicator zijn niet altijd navolgbaar vastgelegd. 
- De kwaliteit van de (lead) auditoren is niet voldoende geborgd in de procedure. 
- De prestatie-indicator voor interne audits is enkel gericht op aantallen en niet op inhoud en diepgang van de 
audits. 
 
Geconstateerde overtredingen? 
Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de 
ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een 
zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke 
dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging 
van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven. 
 
Het inspectieteam constateerde 2 overtredingen in categorie 3: 
- Aspen heeft onvoldoende geborgd dat alle subelementen van de VBS elementen, alle relevante SHE procedures 
en alle SHE relevante activiteiten tijdens interne audits aan bod komen. Daarnaast is de diepgang en daarmee de 
kwaliteit van de audits onvoldoende. Hierdoor kan Aspen onvoldoende systematisch beoordelen dat het 
veiligheidsbeheerssysteem doeltreffend en deugdelijk functioneert.  
 
- Aspen heeft onvoldoende geborgd dat alle passieve brandbeveiligingssystemen periodiek worden geïnspecteerd, 
zijn opgenomen in het onderhoudsmanagementsysteem, als veiligheidskritisch zijn aangemerkt en tijdig worden 
gerepareerd indien zodanige schade is opgetreden dat de functie is aangetast. 
Het toezicht en de controle op de passieve brandbeveiligingssystemen is onvoldoende. 
 
Resultaten onaangekondigde inspectie 23 augustus 2018 
 
Tijdens de onaangekondigde inspectie van 23 augustus 2018 is een visuele inspectie uitgevoerd waarbij diverse 
maatregelen zijn gecontroleerd in de opslag voor gevaarlijke stoffen (gebouw SA) en bij de regeneratieunit. Hierbij 
zijn geen onvolkomenheden aangetroffen. Ook is gekeken naar de voorbereidende werkzaamheden ter vervanging 
van grondafsluiters van hydranten. Deze tijdelijke maatregelen zijn in orde bevonden. 
Verder is beoordeeld dat het sprinklersysteem in de opslag voor gevaarlijke stoffen voldoet aan de gestelde eisen 
en dat de bezetting van de bedrijfsnoodorganisatie voldoende is. 
Tijdens deze onaangekondigde inspectie zijn geen overtredingen geconstateerd.  
 
Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspecties hebben de inspecteurs twee overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de 
gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en 
verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert. 
 
Handhaving 
 
De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding 
binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze 
volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website 
van BRZO+. 
 

 


